Základní umělecká školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263

Bezpečnostní, hygienická a protiepidemická opatření
pro školní rok 2020/2021 platná od 1. 9. 2020
Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263, na základě doporučení a pokynů MŠMT
a Ministerstva zdravotnictví ČR přijala tato opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy:

Bezpečnostní opatření
❖ Vstup do obou budov školy je opatřen bezpečnostním vstupním systémem. Žáci a zaměstnanci školy
vstupují do školy pomocí čipů. U vstupních dveří je současně instalována bezpečnostní kamera se
záznamem.
❖ Budovy jsou v dopoledních hodinách uzavřeny a přístup je možný pouze po telefonické domluvě.
V budově zámku je od 9:00 hodin jsou přítomna ekonomka školy a zástupce ředitelky, od 10:00
sekretářka a od 11:00 hodin ředitelka školy.
❖ Od 12:00 hodin jsou podle rozvrhů přítomni učitelé.
❖ Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy.
❖ Vstup zákonného zástupce do budovy je možný pouze na základě předchozí telefonické domluvy a
jen v době mimo vyučování, tzn. v dopoledních hodinách.
❖ Zákonní zástupci žáků přípravného ročníku hudebního oboru mohou do školy vstoupit pouze za
předpokladu, že jsou přítomni ve třídě po celou dobu výuky svého dítěte.
❖ Zákonní zástupci a doprovodné osoby čekají na své děti před budovou školy.
❖ Zákonní zástupci si své děti vyzvedávají pomocí zazvonění na příslušného vyučujícího, kterému se
ohlásí. Učitel daného žáka informuje a vyšle domu.
❖ Žáci a zaměstnanci školy při vstupu do budovy nebo odchodu ze školy nesmí dovolit, aby s nimi
současně vstupovaly další osoby. Nikoho nepovolaného do budovy nesmí pouštět.
❖ Pokud dojde k situaci, že neznámá osoba vstoupí do budovy, bude v případě nutnosti škola
kontaktovat Policii ČR.

Hygienická a protiepidemická opatření
❖ Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy.
❖ Při prvním vstupu do školy (na začátku školního roku) předloží každý žák „Čestné prohlášení o
bezinfekčnosti“, podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.
❖ Při vstupu do budovy použijí žáci a zaměstnanci dezinfekci na ruce a dodržují minimální odstupy.
❖ Žáci se zdržují ve škole maximálně 5 minut před výukou. Pokud možno dodržují předepsaný odstup a
neshlukují se do skupin. Po skončení výuky okamžitě odchází z budovy, odchod provedou pomocí
čipu. V budově zbytečně nezůstávají.
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❖ Zákonní zástupci žáků přípravného ročníku hudebního oboru, kteří budou přítomni ve výuce se svým
dítětem, předloží při prvním vstupu do školy „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“.

Povinnosti všech zaměstnanců školy
❖ Hlásit vedoucímu zaměstnanci pohyb cizí osoby, která se neoprávněně pohybuje ve škole.
❖ Neotvírat zabezpečené vstupní dveře a nevpouštět cizí osoby do objektu školy.
❖ V případě nutnosti (nebezpečí) kontaktovat policii. Akutní pomoc na lince 158.
❖ Učitelé důsledně seznámili žáky s bezpečnostními, hygienickými a protiepidemickými opatřeními.
❖ Dále byli žáci poučeni o jednání v krizových situacích při vzniku mimořádné události a důležitosti
dodržování výše uvedených bezpečnostních, hygienických a protiepidemických pravidel.

S výše uvedenými opatřeními byli seznámeni všichni zaměstnanci školy a prostřednictvím svých učitelů
také žáci a zákonní zástupci žáků.
Tato bezpečnostní, hygienická a protiepidemická opatření jsou zároveň vyvěšena na informačních
tabulích a na webových stránkách školy.

Děkujeme za dodržování těchto opatření, přispíváte tím k zajištění bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců
a žáků školy a také k bezpečnému vzdělávání vašich dětí.

Hygienická a protiepidemická opatření budou aktualizována podle vývoje
epidemiologické situace v ČR a pokynů Ministerstva zdravotnictví a MŠMT.

Martina Spišská
ředitelka Základní umělecké školy Strakonice

